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 Grindsted d. 10. marts 2011 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde Onsdag d. 9. marts 2011, kl. 19.30, Kirkehuset, Grindsted. 

 

 

 

                     Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet d. 19. januar 2011 
 

 

Referatet blev godkendt og under-

skrevet. 

 

3.  

 

 

 

Menighedsråd: 
Grene: Udleje af præsteboligen Skovparken 112 

Gadbjerg: Anmodning om omlægning af flisebelægning. 

Vorbasse: Køb af jord 

Sdr. Omme: Anmodning om udskiftning af fliser på kir-

kegården samt nedrilning af slanger og anskaffelse af 

vandstander. 

 

 
 

Grene: Menighedsrådet har ønsket at udleje ejen-

dommen Skovparken 112, fremfor at sælge denne. 

Provstiudvalget godkender lejemålet.  

Menighedsrådet bør overveje at indføre en passus 

om at lejemålet, gensidigt, kan opsiges med 3 

mdr.´s varsel – dette i tilfælde af, at menighedsrå-

det får brug for boligen som præstebolig. 

 

Gadbjerg: Projektet videresendes til behandling i 

stiftet. 

 

Vorbasse: Provstiudvalget anbefaler købet af jord. 

 

Sdr. Omme: Såfremt der er tale om udskiftning af 

eksisterende fliser på Sdr. Omme kirkegård, hjem-

tages mindst to tilbud. Er der tale om at udskifte 

eksisterende fliser med grus, udarbejdes projekt, 

der fremsendes via provstiet til stiftet. 

 

Nedrilning af vandslanger og anskaffelse af vand-

standere: Provstiudvalget anbefaler at der hjemta-

ges min. to tilbud, på nedrilning af slanger og 

anskaffelse af vandstandere på kirkegården. Inden 

arbejdet igangsættes, anmodes provstiet om frigi-

velse af beløb på maskinkonto. 

 

 

4.  

 

 

 

Synsudskrift: 
Syn udført af menighedsråd: 

Thyregod Sogn: 

- Kirke og kirkegård 

- Præstegården Vesterlundvej 84, Thyregod 

 

Give Sogn: 
- Sognehuset, Bøgetorvet 1, Give 

- Præsteboligen Jernbanegade 25, Give 

 
      

Syn udført af menighedsråd: 

Thyregod Sogn:  
Kirke og kirkegård: Provstiudvalget kan 

godkende at de planlagte arbejder udføres 

såfremt der budgetmæssig dækning her-

for. 

- Præstegården: Provstiudvalget kan god-

kende at de planlagte arbejder udføres, 

såfremt der er budgetmæssig dækning 
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- Præsteboligen, Præstevænget 1, Give 

 

Vester kirke og kirkegård 

 

Nørup: 
- Kirke og kirkegård 

- Præstegården Præstens ager, Nørup 

 

Syn udført af provstiet: 

- Hejnsvig præstegård 

- Hejnsvig Kirke og Kirkegård 

- Vesterhede Kirke og Kirkegård 

- Grene gamle kirkegård 

- Grene Kirke og Kirkegård 

- Billund kirke 

- Billund Præstegård, Præstevangen 1 A 

- Præsteboligen Skovparken 112, Billund 

 

herfor. 

Give Sogn: 

- Sognehuset: Ingen mangler. 

- Præsteboligen, Jernbanegade 25: Prov-

stiudvalget kan godkende at de planlagte 

arbejder udføres, såfremt der er budget-

mæssig dækning herfor. 

- Præsteboligen, Præstevænget 1: Provsti-

udvalget kan godkende at de planlagte 

arbejder udføres, såfremt der er budget-

mæssig dækning herfor. 

 

Vester kirke og kirkegård: 

Provstiudvalget kan godkende at de planlagte 

arbejder udføres, såfremt der er budgetmæssig 

dækning herfor. 

 

Nørup Sogn:  

- Kirke og kirkegård: Provstiudvalget kan 

godkende at de planlagte arbejder udfø-

res, såfremt der er budgetmæssig dæk-

ning herfor. 

- Præstegård: Provstiudvalget kan god-

kende at de planlagte arbejder udføres, 

såfremt der er budgetmæssig dækning 

herfor. 

 

Syn udført af provstiet: 

Hejnsvig Sogn: 

- Præstegård: Provstiudvalget kan god-

kende at de planlagte arbejder udføres. 

Projektet indarbejdes i budgettet for 

2012. 

- Kirke og kirkegård: Provstiudvalget kan 

godkende at de planlagte arbejder udfø-

res. Projekterne indarbejdes i budgettet 

for 2012. 

 

Vesterhede kirke og kirkegård: Provstiudvalget 

kan godkende at de planagte arbejder udføres.  

 

Grene Sogn: 

- Grene gamle kirkegård: Det undersøges 

hvem der skal vedligeholde de bevarings-

værdige gravsteder. 

- Grene Kirke og kirkegård: Provstiud-

valget kan godkende at de planlagte ar-

bejder udføres. 

- Billund kirke: Provstiudvalget kan god-

kende at de planlagte arbejder udføres. 

- Billund Præstegård- Præstevangen: In-

gen mangler. 

- Præsteboligen Skovparken: Ingen 

mangler. 

 

 

5.  

 

Efterretningssager: 
- Thyregod: Slettet 5%-midler vedr. 2007 

  
      

Thyregod: Taget til efterretning 
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- Skjoldbjerg menighedsråd: Frigivelse fra konto 

”Kirkens Liv og Vækst”. 

- Øster Nykirke menighedsråd: Frigivelse af 

henlæggelser til dækning af underskud 2010 vedr. 

skoven. 

- Farre menighedsråd: Frigivelse af henlæggelse 

til kapel. 

- Lindeballe/Ringive sogn: Matrikulær flytning af 

arealer. 

- Grindsted menighedsråd: Ejerforhold – matri-

kelnumrene 1 KM og 1 LI Grindsted by, Grind-

sted (11/2-11) 
- Øster Nykirke menighedsråd: Frigivelse af 

henlæggelser til reparation af kirkedige og ud-

skiftning af oliefyr. 
- Vesterhede menighedsråd: Opdateret afdrags-

profil – ekstraordinært afdrag på lån. 

- Thyregod: Henlæggelse til ”ny anskaffelser og 

vedligeholdelse til ”reparation af kirkemur”, fri-

givelse til stibelægning og overførsel af resthen-

læggelse til stibelægning – overføres til kontor 

”reparation af kirkegårdsmur”. 

- Ringive: For meget hævet på henlæggelser – be-

løbene tilbageføres 

- Vorslunde: Frigivelse af henlæggelser til rens-

ning af orgel 

- Thyregod: Anmodning om henlæggelser af 

h.h.v. merindtægt af aktuelle gravstedskapitaler 

og overskud 2010. 

Skjoldbjerg: Taget til efterretning. 

 

Øster Nykirke: Taget til efterretning. 

 

 

Farre: Taget til efterretning. 

 

Lindeballe/Ringive: Taget til efterretning. 

 

Grindsted: Taget til efterretning. 

 

 

 

Øster Nykirke: Taget til efterretning. 

 

 

Vesterhede: Taget til efterretning. 

 

Thyregod: Taget til efterretning 

 

 

 

 

Ringive: Taget til efterretning. 

 

Vorslunde: Taget til efterretning. 

 

Thyregod: Merindtægt renter af aktuelle grav-

stedskapitaler på ca. 40.000 kr. kan henlægges til 

maskinkontoen. Besparelserne på lønningerne på 

ca. 40.000 kr. forbliver i kassen. 

 

 

6.  

 

 

 

Budget og regnskab: 

- Udskrivningsprocent 2012 – Ribe Stift 
- Aflevering af budgetter 2012 

- Åbningsbalance 2011 provstier og menigheds-

råd. 
-  

 

 

- Udskrivningsprocenter udgør 0,48% 

for 2012. 

- Aflevering af budgetter udskydes til 15. 

april 2011. 

- Der udsendes mail vedr. ændret tids-

frist, åbningsbalance m.m. 

 

 

7.  

 

 

 

Aftaleindlån i Sydbank. 
Skal min. udgøre 100.000 kr. i min. 1 uge 

Renten fra 100.000 kr. – 500.000 kr.: 

Bindingsperiode:  

1 mdr.: 1 % 

½ år: 1,7 % 

1 år: 1,9 % 

Renten udgør nu 0,25% med en årlig tilskrivning. 

 

 
 

Der bindes 200.000 kr. i 6 mdr. – husk at sige 

op med det samme. 

 

8.  

 

Orientering om: 
- Regler for syn af præsteboliger 

- Menighedsrådslovens § 13 - orlov 

 

 
Lilian Høegh Tyrsted orienterede om gældende 

regler omkring syn af præsteboliger samt mu-

ligheder for menighedsrådsmedlemmers orlov 

fra menighedsrådets arbejde. 
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9.  

 

Procedure og bemyndigelse vedr. ansøgninger 

om frigivelser. 
 

 
Frigivelser udarbejdes og afsendes af provstise-

kretæren på vegne af provsten/provstiudvalget. 

 

10.  
 

 

Planlægning af aften med plads til drøftelse af 

provtiets/provstiudvalgets visioner. 

 

Husk kalender !! 
 

 
Visionsaften afholdes tirsdag d. 12. april kl. 

18.30 i kirkehuset. Der startes med smørrebrød. 

 

11.  
 

 

Fælles Regnskabskontor - status 

 
Regnskabskontoret er godt i gang. 

 

12.  
 

 

 

Kirkegårdstakster - status 

 
Arbejdsgruppen har afholdt sit andet møde. 

Udvalget arbejder godt og koncentreret. Lilian 

Høegh Tyrsted orienterede om de diskussioner 

der tages på møderne. 

 

 

13.  
 

 

Lukket møde: 

Orientering om personaleforhold i Provstiet. 

 

 
 

LHT orienterede om personaleforhold. 

 

14.  
 

Evt. 

 

Provstiudvalgets udflugt blev fastsat til 

søndag d. 4. september 2011. Bl.a. med 

besøg i Vesterhede kirke. 

 

Alle deltog. 

Mødet sluttede kl. 22.40 

 

 

 

 

        

Lilian Høgh Tyrsted   Jørn Jessen 

Formand    Næstformand 

 

 

 

 

        

Elin Johansen   Aage Søgaard 

 

 

 

 

    

Kim Søndergaard 


